PALVELUSETELIHAKEMUS

Säännöllinen kotihoito
Siivouspalvelu
Tukipalvelut

Saapumispäivä __/__20___
HAKIJAN TIEDOT

Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus:

Puhelin:

Lähiosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Taloudessa asuvien muiden henkilöiden määrä: ____________________
Nimi ja henkilötunnus:

HAETTAVA
PALVELU

MITEN
HAETTAVA
PALVELU ON NYT
JÄRJESTETTY

LIITTEELLÄ
ILMOITETTAVAT
TIEDOT
(tulosidonnainen
palvelu)
ALLEKIRJOITUS

Säännöllinen kotipalvelu
Siivouspalvelu
Muu, mikä _________________
Saan seuraavia palveluja
Läheisten apu, muut hoitoon osallistuvat_______________________
Kotipalvelu
Vammaispalvelu
Muu, mikä ______________________________________________

Tuloselvitys, bruttotulot ja selvitys varallisuudesta
selvitys toimintakyvystä

Allekirjoituksellani suostun tulojeni tarkistamiseen

Paikka ja aika _______________________

___/___20___

Allekirjoitus ______________________________________________

Hakemus palautetaan allekirjoitettuna oman kunnan palveluohjaukseen tai kotihoitoon
liitteineen.
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Palveluseteli sosiaalihuoltolainmukaisissa tukipalveluissa
Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu pienituloisille, säännöllisen kotihoidon asiakkaille,
joiden toimintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen askareiden hoitamisen.
Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on
mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja, joista sovitaan erikseen
hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palvelusetelin arvo on 12 euroa / tunti.
Palveluseteli voidaan myöntää erityisellä harkinnalla myös tilapäiseen sosiaalihuoltolainmukaiseen
tukipalvelutarpeeseen. Tilapäinen palveluseteli on tarkoitettu vähävaraisille. Palvelusetelin arvo
on 12 euroa / tunti.
Tulorajat sosiaalihuoltolainmukaisissa tukipalveluissa (Kela, Etuisuuksiin liittyvät tulorajat v. 2019)
* 1 henkilön talous, bruttotulot 1299,88 e / kk (tuloina ei oteta huomioon Kelan maksamaa
asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 6000 e / talous
* 2 henkilön talous, bruttotulot 2315,42 e/kk (tuloina ei oteta huomioon Kelan maksamaa
asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 10 000 e / talous.
Asiakas voi hankkia palveluja palveluntuottajalta kokonaan omalla kustannuksellaan ja tehdä
niiden osalta verotuksen kotitalousvähennyksen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi tehdä
kotitalousvähennystä.

Palveluseteli kotisairaanhoidossa ja säännöllisessä kotihoidossa
Kotisairaanhoidon ja säännöllisen kotihoidon palveluseteli voidaan myöntää palvelutarvearvion
perusteella kotisairaanhoidon tai säännöllisen kotihoidon palveluiden tarpeessa olevalle henkilölle
palveluseteliin tarkoitettujen määrärahojen puitteissa.
Asiakkaalle tehdään hoito- ja
palvelusuunnitelma sekä palvelupäätös. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakasmaksulain mukaan
jatkuvissa ja säännöllisesti annettavissa kotipalveluissa kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrän
ja talouden tulojen mukaisesti. Palvelusetelin arvo on enimmäisarvoltaan 27 e / tunti. Asiakkaan
omavastuuosuus lasketaan palveluntuottajien palvelustaan perimän hinnan mukaan.

Palveluseteli omaishoidon vapaassa
Palveluseteliä voidaan käyttää omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen. Tällöin palveluseteli on
vaihtoehto vuorohoidolle ja niille asiakkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä
vuorokausina. Palvelut määritellään omaishoidonsopimuksessa ja asiakkaan hoito- ja
palvelusuunnitelmassa. Omaishoitoon myönnetyn palvelusetelin arvo 20 euroa/tunti ja sitä voidaan
myöntää 8 tuntia/vrk enintään kolme kertaa kuukaudessa. Yhteensä setelin arvo on enintään 480
euroa/kk.
Omaishoitajien vapaapäiväksi myönnetystä kotipalvelusetelistä ei peritä omavastuuta.
Kotipalveluyrittäjä voi periä korkeampaa tuntihintaa kuin mikä on kuntayhtymän hyväksymä hinta.
Erotuksen maksaa asiakas. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun hinnasta ja palvelun
toteuttamisesta kuntayhtymän ja palveluntuottajan sopimien ehtojen puitteissa.

